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תכנית ללימוד מושגי%

ימַ &ַ #עַ ֶ ְ %בע ָנִ יֵ ְ '%בית
ירה ֶ"ֵ ְל ַקיְ ָ
בה נְ ִד ָ
ְ ַד זֶה נִ ְל ַמד ַעל ִמ ְצוָה ֲח ָ
בס"ד
בה זְ ִ .מ ֵה ָרה ְ ֵית ה'
ַחנ ִמ ְת ַ& ְִ +ליְ ִ-ֶ %ז ֶ,ה ְל ַק"ִֵ %מ ְצוָה ֲח ָ
ַה ִ) ְק ָ(' " ִמ ְצ ַות ַה ְק ֵהל"ֲ .אנ ְ
יר ַליִ .%
ֱאל ֵֹקינ – ִ ָ

 ִמ ְצוַ ת הַ ְקהֵ ל

א

רה
" ִמ ְצוַת ַה ְק ֵהל" ַ ָ
"ִ ...מ ֵ  ֶ ַבע ָנִ י ְמ ֵֹעד ְנַת ַה ְ ִמ ָה ְ ַחג ַה "!#תְ .בא ָכל יִ ְ( ָר ֵאל ֵל ָראת
רה ַהֹ0את ֶנגֶד ָ!ל יִ ְ( ָר ֵאל
י.ָ ַ ,ק ֲא ֶר יִ ְב ָחרְ ִ ,ק ָרא ֶאת ַה ָ
ֶאת ְ)נֵי ה' ֱאלֹ ֶק ָ
יְ ,,ל ַמ ַע5
ֵר ֲָ ,א ֶר ִ ְ ָע ֶר ָ
ָי וְ ַה ַ 3וְ ג ְ
ָי וְ ַהִ 4
ֵיהַ .ה ְק ֵהל ֶאת ָה ָע ָה ֲאנ ִ
ְ2זְ נ ֶ
רה
יכ וְ ָ ְמרַ 6לעֲ(ת ֶאת ָ!ל ְִ 7ב ֵרי ַה ָ
ָראֶ 6את ה' ֱאלֹ ֵק ֶ
6ל ַמ ַע 5יִ ְל ְמד 6וְ י ְ
יִ ְ ְמעְ 6
ַהֹ0את "...דברי %ל"א:י''י"ג

ב

ַמ ִהי " ִמ ְצוַת ַה ְק ֵהל"?
ִ ְַ 5מֵ-ינִ ,מ ְצוַת ַה ְִ 8מ ָ7ה ִהיא ִמ ְצוָה ִמ ְד ַר ָנֶָ ) 9ל ֲח ָכ ִמיִ ,(%מ ְ&נֵי ֶרֹב ַע %יִ ְ< ָר ֵאל
ח.בת ַה ְִ 8מ ָ7ה ִהיא
=.רר ְ ֶא ֶר? יִ ְ< ָר ֵאלַ ,
=.להֲ ,ַ 1.א ֶר רֹב ָה ַעִ %מ ְת ֵ
ֲדיִ ַ 9חי ַ ָ
עַ
נ.ס ֶפת' ִמ ְצוַת
ֶנִָ #מ ְצוָה ֶ
Bחר ַה ְִ 8מ ָ7ה י ְ
ב Aס.,ת ַ ָנָה ֶ ְַ +
@.רה(ְ ,
יתא ) ֵמ ַה ָ
א.ריְ ָ
ִמ ְ( ַ
י
ַה ְק ֵהלַ .על' ֵַ 9,חג Aס.,ת ִ ְשנַת תשס"ט ָהיָה ָצ ִר ְ
Aחד.
ִל ְהי.ת ְמי ָ
ָי %וְ ַה ֵַ ) 7א+
ָיַ ,%הִ -
ה' ִצָה ֶאת ְנֵי יִ ְ< ָר ֵאלָ ,ה ֲאנ ִ
מ.צ ֵאי ַה"%.
Bס ְ ֵבית ַה ִ) ְק ָ( ְ ָ
ַה"ְ ָל ִדיְ (%ל ִה ְת ֵ
Bחר ְנַת ַה ְִ 8מ ָ7ה,%ָ .
ָה ִראֶ 9.ל Aס.,ת8ָ ַ ,נָה ֶ ְַ +
Aחד.ת ֵמ Aח ָ)
ֵיהָ &ָ %ר ִ".ת ְמי ָ
ק.רא ִ ְפנ ֶ
ַה ֶ) ֶל ְ ָהיָה ֵ
ְ( ָב ִרי.%

ג

יָ ,היְ 6מ ַקִ ְ9מי ֶאת " ִמ ְצות ַה ָ ָהל"?
ֵא ְ
@.רה
Aח ֶדת ֵמ ֵע? ִל ְק ִריBת ַה ָ
ימה ְמי ֶ
Aד ְמאֹדְָ :הי ְמ ִכינִ יָ ִ %
ֲמד " ַה ְק ֵהל" ָהיָה ְמכ ָ
ַמע ָ
ְBחר' ְָ ,
צ.צר.תַ .
@.ק ִעיֲ ַ %ח ְ
@.רהָ ,הי ְ
יע ַה ְַ 5מִ 9ל ְקרֹא ַ ָ
ֶל ַה ֶ) ֶל ְֲ ,ַ .א ֶר ִה=ִ ַ
ידי ַה ֶ) ֶל ְ,
יע ִל ֵ
ביַ %עד ֶ ַה ֵֶ Eפר ִה=ִ ַ
ָיֲ %ח ִ
@.רה ֵיֲ 9אנ ִ
יריֶ %את ֵס ֶפר ַה ָ
ֲב ִ
ָהי ַמע ִ
)2.-
ק.רא ִמ ֶ
וְ ַה ֶ) ֶל ְ ָהיָה ֵ
@.רה
א.תָ ַ %
ָ
ל ַחֵ5ק
ָרז ֶאת ְ ֵני יִ ְ< ָר ֵאל ְ ִמ ְצו.ת ְ
ִמ ְצוַת " ַה ְק ֵהל" נִ ְ@נָה ְֵ ,די ְלז ֵ
@.רה ִמ ִ&י
.,לל ַה"ְ ָל ִדיֵ ,ְ (%די ִל ְמ ַֹע ִ( ְב ֵרי ָ
ב ֱאמנָהַ 3.ה ִה ֲָ Hהלת ֶל ָ,ל ָה ַעֵ ) %
ָ
4
ֲמד " ַה ְק ֵהל" ַ& ַע7'ְ %
ֲמד ַהר ִסינַי .ה' ִצָה ַלעֲ<.ת ֶאת ַמע ָ
(.מה ְק ָצת ְל ַמע ָ
ַה ֶ) ֶל ְָ ,
ֲמד ָ,ל ָה ַע.%
@.רה ְ ַמע ָ
ָנִ יֵ ,ְ %די ְל ַח ֵ( ֶאת ַק ָ ַלת ַה ָ
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ָה ִא יֵ ֶק ֶר ֵיַ 5ה ְ ִמ ָה ְל ִמ ְצות ַה ְק ֵהל?
מ ְִ 7ר ַ(ת ַה ִ) ְס ָחר
אכה ַ ֶָ Kדה ִ
ִ ְנַת ַה ְִ 8מ ָ7ה ָהי ְנֵי יִ ְ< ָר ֵאל ְ&ניִ יִ %מ ְִ 7ר ַ(ת ַה ְ) ָל ָ
ֲב.דת ה' יִ ְת ָ ָר ְ,
)ה.ד.ת ַל ֲה ַק ָ+ה ֶָ5כ ָלַ #על יְ ֵדי ְ ִמ ַ7ת ְָ ,ס ִפי ,(%וְ ָהי ְ&ניִ יַ %לע ַ
ֵיהְ %ע ֶֹמק
Lזנ ֶ
ָסיְ %ל ְ
@.רה ַהָ ְ ִ-מ ִעיָ %ל ֶה %נִ ְכנ ִ
ָ,ל ָה ַעָ Hָ ,ַ %ט,ַ 9גָד.ל ,וְ ָהי ִ( ְב ֵרי ַה ָ
ב ֲה ָבנָה...
ַ
"כל ָלב ָל ֵצאת ַל ֶָ Kדה ,ה' ְמ ַצֶה
וְ ַע ְכ ָו ֶ ֵהְ %מ ַח ִ,יִ ְ %כ ָ+יֵ 9.עינַיִ ַ %ל ְָ 5מְ ֶ 9
אכה
ֲ<.תְ %מ ָל ָ
ֵדעֶ (ֶ 9ר ְ ה' ַע ָ
ָרהְ ,ל ַמ ַע 9י ְ
יר ַליִ ֲ ַ %עז ָ
ֶיִ ֲָ Hהל וְ יִ ְ ְמע ְ( ַבר ה' ִ ָ
ב ֶכ ֶר5.%
ַ ֶָ Kדה ַ

ה

ִמ ְצ ַות ַה ְק ֵהל ִזְ ַמֵ4ינ6
לפנֵי ְָ 100',נָה,
נ.הגֶת ִ ְז ַמֵ-נַ .ל ְמר.ת זֹאתְ ,
ְָ ,בר ָל ַמ ְדנ ֶ ִ) ְצוַת ַה ְק ֵהל ֵאינֶָ #
א.מי (%זצ"ל ַה ָָ Oעה ְמ ַענְ ֶינֶת,
ינ.בי?' ְ@ ִ
יע ָה ַרב אדר"ת ) ָה ַרב ֵא ִל"ָה ָ(וִ ד ַר ִ ִ
ִה ִַ O
מ ַָ 7רת ַה ִ) ְצוָה ִהיא ְל ַחֵ5ק ֶאת ַע %יִ ְ< ָר ֵאל
ֵכר ְל ִמ ְצוַת ַה ְק ֵהל"ֱ .הי.ת ַ
ַלעֲ<.ת "ז ֶ
ָכר ְ ִמ ְצוַת ַה ְק ֵהל ֶ ָהי
קפה ְל ִהֵ 5
ַOל ֶאת ַה ְ@ ָ
ב ִמ ְצו.תֲ ,ה ֵרי ְַ ,דאי ְלנ ֵ
ָ ֱאמנָה ְ
ב ִמ ְצו.תֵ .מLז ָהי נִ ְEי.נ.ת .נִ י%
ת.רה ְ
ל ַחֵ5ק ֶאת ַע ְצ ֵמנ ְ ָ
ע<.יְ )ִ ַ %ק ָ( ְ
ִ
ֲמד זֶה בעז"ה
ַחנ ְ ֵבית ַה ֵֶ Eפר =ַ %נְ ַק"ֵַ %מע ָ
ַאנ ְ
ֵכר ְל ִמ ְצוַת ַה ְק ֵהל" ,ו ֲ
ֲמד "ז ֶ
ַלעֲ<.ת ַמע ַ
ל ִבנְ יֵַ 9ית ַה ִ) ְק ָ( וְ Lז
ִעַ %ר ָנִ יֵ %מ ָה ֵאז.ר וְ נִ ְת ַ& ֵ+ל ְֶ ִ-ז ֶ,ה ִ ְמ ֵה ָרה ְל ִק? ָ=ל."Aת ְ
Bחר ַה ְִ 8מ ָ7ה ַה ָLה!
ק.רית ְָ ,בר ְל ַ
נכל ְל ַק"ֵֶ %את ִמ ְצוַת ַה ְק ֵהל ַה ְ) ִ
ַ

מקורות:
 .1חובת מצוות "הקהל" חלה בזמ 9שישראל בארצ ,%כמו מצוות שמיטה ומצוות היובל )ספר החינו ,מצווה תרי"ב(.
 .2המל היה מבר לפני הקריאה ולאחריה ,כפי שמברכי %כשעולי %לתורה בבית הכנסת ,אלא שהיה מוסי עוד שבע ברכות על החג ,על המקדש ,על
עבודת בית המקדש ,על המלכות ,על הכהני %ועל ישראל.
 .3רמב" %הלכות חגיגה ,פרק ג'.
 .4עיי 9בלשו 9הרמב" ,%הלכות חגיגה ג' ,ט''י'" :וגרי %שאינ 9מכירי 9חייבי 9להכי 9ליב %ולהקשיב אוזנ %לשמוע באימה ויראה וגילה ורעדה כיו%
שניתנה בו בסיני ...ויראה עצמו ,כאילו עתה נצטווה בה ,ומפי הגבורה שומעה שהמל שליח הוא ,להשמיע דברי האל".
 .5מש חכמה.

חתימת הורי) %למדתי ע %בני\בתי את
המושגי:%
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